Mødereferat Sørbyområdets Lokalråd
Onsdag d. 04/03 - 2020 kl. 18.30 i hallen
Deltagere:

Brian Køhler Bøstrupvej 1, Bøstrup, lindelyst@gmail.com , 60880864
Poul Jørgen Larsen Kirkerupvej 86, pjl@chsystem.dk, 20253720
Orla Nielsen Overdrevsvej 4 Kirkerup, orlaandreasnielsen@gmail.com, 40280408
Per Würfel Kirkerupvej 60, Kirkerup, kirkerupvej60@yahoo.dk, 40211773
Bjarne Lauder Hvilebjergvej 1 Sørby, b.lauder@mail.tele.dk 21347903
Henrik Hansen Fladholtevej 5, Fladholte, hha@sbf.dk, 40370936
Lizzi Noye Sørby Parkvej 40, Sørby, lizzi@noye.dk, 58545322
Mogens Nellemann Kirkerupvej 44, m.nellemann@mail.dk, 23344996
Fraværende:

Jørgen Nielsen Sørby Parkvej 49, Sørby, jvn1959@gmail.com , 40184254
John Hviid Nielsen Toftevænget 18, Sørby, johnnielsen65@hotmail.com, 21763348
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1. Godkendelse af dagsorden
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Indsat ønske fra Orla punkt 10, PJL
REFERAT

Godkendt
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2. Godkendelse af referat 29/1-2020
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Godkendt
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Henrik
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Affaldsindsamling, se fremsendt.
Senior bofællesskaber, se fremsendt.

REFERAT

Brian og Poul Jørgen tilmeldt det kommunale info møde om Senior bofællesskaber
Kommende mandag

4. Trafik/befordring i vores område
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Busskuret i Kirkerup er fjernet
Befordring af skolebørn til Hvilebjerg og skoler i Slagelse
REFERAT

29-01-2020
Bus skuret er endnu ikke opsat
04-03-2020
Brian deltager i bus gruppe i næste uge. Der er planer om at spare denne rute hvor der næsten
ingen borgere som anvender.
Brian vil opfordre til at vi får en lokal egen bus til lokalområdets anvendelse.

Befordring af skolebørn til Hvilebjerg og skoler i Slagelse
Henrik: 37 under 18år, 13 er under 6 år, 9 går på Hvilebjerg, 13 på forskellige skoler i Slagelse, 2 andre steder.
Vælger bus 433 de 9 på Hvilebjerg som prioritering?
Er det OK?
Vælger vi at prioritere de større børn skal vi undersøge et større område, for at kunne stille
krav. Henrik og Brian undersøger.
04-03-2020
Henrik og Brian tager en runde på først kommende Søndag.
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5. Promovering af lokalrådet
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Facebook: hvilken profil?? kan alle skrive på FB fra lokalrådets profil??
”Sørbyområdets Lokalråd”
WebApp: Alle i Lokalrådet vil til næste møde gennemse appen for at give input
til færdiggørelse

Hjemmeside:
Reklamesejl:
REFERAT

Referat fra tidligere Lokalrådsmøde 09-05-2019
Facebook:
Alle i lokalrådet kan nu skrive på Face book siden. (der mangler en del mailadresser som Brian
indsætter) 24-09-2019 De er indsat
Første gang Brian skrev på siden at vi havde møde og opfordrede til indlæg, så kom der 100 indlæg. (se under evt.) Det er en god måde at kommunikere på men vi når kun 75 % af befolkningen.
Web app:
Den er pt OK men sørg for at den kommer i brug. Opfordre alle til at bruge den.
John vil prøve at sætte i gang.
Hvem har adgangskoden til at skrive?
24-09-2019 Det har Jørgen
Lokalrådet godkender færdiggørelse: Brian skriver til Anders og beder om faktura.
Det er vores mening at alle skal kunne indsætte alle former for foreningsaktiviteter og aktiviteter
af almen interesse. Brugere anmoder via web app om adgangskode.
Hvem er administrator Jørgen? Og i fremtiden?
24-09-2019 Det er Jørgen
Bjarne lægger en henvendelse på Facebook med opfordring om at få adgangskode til
vores Webap
Hjemmeside udsat
Reklamesejl: Brian har indkøbt dem.29-01-2020
Vi vælger logo med øjne fremsendt fra Brian
Mogens synes den er rædselsfuld. Vi andre vælger den af samme grund.
04-03-2020
Intet. Punktet udgår når Bjarne lægger en henvendelse på Facebook med opfordring
om at få adgangskode til vores Webap
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John/Orla/
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6. Sct. Hans aften 2020

Bjarne
UDDYBENDE BESKRIVELSE

BILAG

Fremtidens Sct. Hans - med deltagelse af Henning
-

Resume fra mødet i Skt. Hans udvalget 27 JAN – 10 min.
Hvad er de økonomiske rammer, præsentation og drøftelse – 5 min.
Hvad er fortsat uafklaret, præsentation og drøftelse – 5 min.
Hvem gør hvad fremadrettet – 10 min.

REFERAT

Referat af møde i Lokalrådets Skt. Hans udvalg 02 MAR 2020 kl. 1900.
Deltagere:
Henning (Hallen)
Orla (Lokalrådet)
John (Lokalrådet)
Bjarne (Lokalrådet)
Afbud:
Line (Spejderne)
Følgende beslutninger blev bekræftet (hvem gør hvad):
Starttid:
1830, af hensyn til børnefamilier.
Spejderne:
(Line bekræftede spejdernes aftaler forud for mødet.)
Heksen
Tænder bålet.
Bålfade til snobrød – 1730-1900 (indtil der ikke er mere dej).
Dej til 50 børn – hallen betaler dejen.
Rydder op efter sig selv.
Hallen:
Fællesspisning i hallen kl. 1730-1815. Tilmelding 1 uge før.
Presentation af menuen:

•
•
•
•
•
•

Skinke
Oksekød
Kyllingespyd
Flødekartofler
Pommes frites
Blandet salat

•
•

Voksne: kr. 120,Børn (under 12 år): 70,-

Pris:

Pølsevogn, øl/vand ved bålpladsen
El til pladsen – også til musikken.
Vandslange til brandslukning omkring bålet.
Borde/bænkesæt – støttet af lokalrådet.
Deltager i oprydningen efter arrangementet.
Afholder spejdernes udgifter til snobrødsdej.
Hallen har spiritusbevilling.
Laminerer A3 plakater.
Hallen kan støtte med at kopierer 100 stk. sange (leveret af Skovbrynet)
Holder kontakten til Skovbrynet.
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Skovbrynet:
Deltager med kor:

•
•
•

2-4 sange
Børnehaven bestemmer sangene (Midsommervisen skal indgå)
Udarbejder ”sanghæfte” (evt. foldet A4) (hallen kopier).

Bent Søgård:
Leverer tørt brænde på dagen.
Giver båltale.
Viktor:
Leverer musik.

Lokalrådet:
Orla:
Tilladelser
Presseomtale

•
•
•

Primært Facebook Sørbyside og Sørby appen
Fællesspisning – sammen med Hallen
Snobrød – sammen med Spejderne

•

Skole, børnehave, vuggestue, brugs, Hallen, andre steder?

Hænger A3 A3 plakater op, støttet af Bjarne.

Lokalrådets telt.
Leverer lille halmballe til optænding af bål.
Klar kl. 1500 på pladsen.
Byder velkommen på hallens, spejdernes og lokalrådets vegne.
Bjarne:
Gennemfører presseomtale på Facebook (Sørbygruppen og Lokalrådet).

•

Sender til Henning, der slår det samme op på hallens Facebookgruppe.

Udarbejder A3 plakater til ophæng, John kan støtte. Hallen laminerer. Plakater skal
være klar medio maj.
Støtter Orla med ophængning af A3 plakater.
Klar kl. 1500 på pladsen.
John:
Kontakter Viktor (musik) medio maj.
Støtter Bjarne med udarbejdelse af A3 plakater
Kopier plakater til ophængning (A3), når de er klar.
Sender opfølgningsmail medio maj med henblik på bekræftelse af alle aftaler.
Holder kontakten med:

•
•
•

Bent Søgård
Viktor
Line

Lokalrådet (de tilstedeværende – minimum Orla, John, Bjarne, Brian eftermiddag, Poul
Jørgen deltager men ikke efterfølgende):
Deltager i opsætning af telt.
Deltager i opsætning af bål.
Deltager i flytning af borde/bænkesæt.
Deltager i oprydning efter arrangementet.
Lokalrådet (som organisation:
Betaler musik og taler.
Mødet afsluttet 1930. Alle var klar med aftaler som aftalt.
Næste møde:
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25 maj kl. 1900, hvis der konstateres behov på baggrund af opfølgningsmail fra John.
Pladsindretning:
Ingen ændringer

Pladsindretning:
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Dialog møde vdr Sørbyhal udvidelse

14-01-2020

Deltagere:
Johnny Helt, Anders Sørensen og Poul Jørgen Larsen(ref.)
Anders Sørensen:
-

-

-

Mangel på plads og der er for lidt kapacitet i hallen.
Der har været snak med John Dyrby vedr. udbygning og der var positive tanker om projektet
I fremtiden skal Sørby E-sport tilbage
Har været i kontakt med lokale og anlægsfonden og med Nordea fonden og begge er positive for ideen
Som vision skal der være overnatningsmuligheder til stede i hallen.
Vil have alle SIF afdelinger til at komme med deres input v næste HB møde 28 Jan?
Udgangs ide er at det bliver en ”billig” hal, hvor ½ financierers af fonde og ½ af hal/kommune
Hvem skal drive projektet, hvem vil byde ind og hvordan kan den enkelte forening gøres
deres forening mere tilgængelig?

Johnny Helt
-

-

Kontakt til Poul fra Dansk Halbyggeri, evt. Mødes med ham for at få ideer.
”Billig” hal som på bygges på side af nuværende
Ikke brug for dyre arkitekter
Materiale fra Sund Sørby Light kan som udgangspunkt bruges

Poul Jørgen

-

Opsamling på ovenstående ideer10 februar på formænd/næstformænd mødet hos Gregers
Arbejdsgruppe skal sammensættes
Halbestyrelsen har møde 20 februar. Her kan der træffes beslutning om det fremtidige arbejde
Inden evt. møde med Poul fra Dansk Halbyggeri skal krav / ønsker til funktioner m.v. kunne
fremlægges.
2012 var der 600 medlemmer, i dag 1500 incl. E-sport Der skal i en evt. haludbygning fokuseres på bruger kvalitet, service og tilgængelighed for hele familien samtidigt. F.eks. Far i
fitness, mor til holdsport og Peter til e-sport i ny hal. Efterfølgende mad i Cafeteri

04-03-2020
Brian orienterede om møde hos Gregers.
PJL: Anders Sørensen har arrangeret møde med Lokale og Anlægsfondens Direktør d.9 eller
23 Marts.
Beslutning i Sørbyhallens Bestyrelse 20-02-2020:
4. Sørbyhallen`s Fremtid
Gregers orienterer fra samarbejdsmøde med idrætsforeningen, SIF venner, og lokalrådet,
herunder evt. fremtidigt halbyggeri.
Dansk halbyggeri laver et oplæg, som forventes omkring påske. Behandles på efterfølgende
bestyrelsesmøde. Herefter nedsættes en styregruppe.
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Hvornår - hvem skal inviteres - forplejning
REFERAT

29-01-2020
Vi laver et forretningsudvalg bestående af
Brian, John, Poul Jørgen som laver indhold
Vi mødes d. 11 Febr i hallen kl 19
Årsmødet bliver d. 30 Marts kl 19.00
Vi giver ikke middag men……….
04-03-2020
Foreløbig struktur for årsmødet.
På mødet som John og jeg holdt aftalte vi følgende:
Vi holder borgermøde med efterfølgende generalforsamling i lokalrådet.
Borgermøde ment som en orientering om planer og muligheder og efterfølgende debat, debatten
skal afgrænses til 2 - 3 punkter som vi kommer med.
Emnerne er såmænd ikke så nye:
Bosætning, herunder mulighed for senior eller andre bofællesskaber, trafik (skolebus eller andre
muligheder, kørsammen app), erhverv, status for Sørby og de andre landsbyer, fritidstilbud......
Kom endelig med flere emner....
Evt. kunne vi spørge på Facebook om input til emner??
Foreløbig dagsorden årsmødet:
1 - 15 minutter - Orientering fra kommunen (os) om planer og muligheder for Sørbyområdet,
herunder vores status i kommunen, oplæg til debat ved borde om de emner vi vælger.
2 - 30 minutter - Debat om de emner vi udvælger.
3 - 15 minutter - Evaluering - hvad skal vi gå videre med.
4 - 15 minutter - Borgernært politi v/ Inge Jørgensen
5 - 30 minutter - Årsmøde i lokalrådet efter vores forretningsorden.
Der er ikke spisning men kaffe/kage og øl/vand som nydes ved bordene under
snakke om de emner vi vælger. Skal med i indbydelsen
Færdigt forslag som skal gøres ”Pænt”
Sørbyområdets Lokalråd indkalder dig til at deltage i det årlige eftersyn af vores lokalområde......
Hvor peger udviklingen hen, hvor passer Sørbyområdet ind?
Hvordan arbejder vi sammen omkring alle de gode tilbud vi har?
Senior bofællesskaber. Evt kommunalt oplæg (Brian)
Hvad gør vi når vores lokalbusrute stopper? Alternativ fælles transport?
Hvad synes du er vigtigt?
På mødet vil politiassistent Inge Jørgensen vil fortælle om " borgernært politi"
Det foregår mandag d. 30/3 - 2020 kl. 19.00 i Sørbyhallen...
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Efter debatten afholder vi ordinært årsmøde i lokalrådet, dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag til lokalrådet sendes til formanden Brian Køhler Jørgensen, Bøstrupvej 1, 4200 Slagelse
eller lindelyst@gmail.com, senest 8 dage før.
Se mere på Sørby.dk
Facebook " sørbyområdets lokalråd "
04-03-2020
Endeligt indbydelse sendes til Bjarne.
Med ovenstående som grundlag laves indbydelse af PJL/Jørgen
PJL laver dagsorden til årsmødet

9. Økonomi

BEHANDLINGS-

FORSLAGS-

TID –

FORM

STILLER

MIN.

orientering

Orla

5

UDDYBENDE BESKRIVELSE

BILAG

REFERAT

Årsregnskabet er godkendt og underskrevet
Orla præsenterer regnskabet læseligt på storskærm på årsmødet
Egenkapitalen er 37.000 start året. Der er nu 32.000

10. Lokalrådets arbejde/arbejdsform

BEHANDLINGS-

FORSLAGS-

TID –

FORM

STILLER

MIN.

Beslutning

Orla
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03-03-2020 fremsendt af Orla
Jeg har gjort mig nogle tanker til det kommende arbejdsår i Lokalrådet, hvis jeg bliver valgt
ind.
Så hvis der kan blive tid, vil jeg gerne have 5 min debatindlæg i morgen som oplæg til indhold af Lokalrådets næste bestyrelsesmøder, generalforsamling og aktiviteter det kommende år
Jeg ser, at du har lavet et oplæg. Et “inspirationskatalog” med ideer. Fint!
Men kan vi i bestyrelsen blive konkrete med bestyrelsens forslag, så vi ikke bare diskutere,
udsætter og gentager igen til næste dagsorden og møde?
- Hvilke og hvor mange opgaver skal Lokalrådet for Sørby og Omegn arbejde med de næste 12 mdr.?
- Hvem i bestyrelsen har tid/lyst og evne til at løfte de opgaver, vi vurderer som interessante at bearbejde?
- Hvis vi ikke har kompetencen til de valgte tiltag, skal vi så have disse kompetencer ind i
bestyrelsen?
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- Kan vi effektivisere bestyrelsesmøderne? Kan de valgte projekter delegeres ud til arbejdsgrupper, så bestyrelsen blot får resume og forholder sig til indsatser til beslutning?
Mine tanker går ikke på at desavouere Lokalrådets nuværende arbejde. Tværtimod. Men
jeg tror bare, at både jeg, bestyrelsen og ikke mindst de lokale borgere vil blive opmuntret,
hvis Lokalrådet kan og vil vise få konkrete synlige resultater.
Orla.
REFERAT

Vi havde en stor debat om ildsjæle og lokalrådets arbejde på basis af oplægget fra Orla.
Alle var dog enig i at det konkrete arbejde omkring løsninger på opgaver har højeste prioritet.
Har vi ikke de konkrete arbejder i gang og løsninger på vej så gentager vi debatten i Lokalrådet.
Vi bliver synlige og interessante når vi arbejder med væsentlige opgaver der har borgerinteresse.
Der er derfor vi er afhængige af borgerinput.
Vi er og skal være forskellige i lokalrådet – derfor skal vi bruge hinandens stærke sider.
Skal vi bruge vores tid på arbejdsgrupper og så have få Lokalrådsmøder?
Har vi ikke meget væsentlige andre ting på næste møde, så bruger vi det til at konkretisere ovenstående. Evt. faste møder med almindelige Sørbyborgere som deltager en enkelt
gang og kommer med deres fokuspunkter. Evt. invitere til åbent møde 10 min i start af Lokalrådsmødet. Kom med dine input.
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29-01-2020
Skovsgård mølle
Henrik har talt med Jørgen Hermansen
Møllen er fredet, det er museet ikke.
Der har været en bestyrelse på museet gennem mange år. (lille udvikling)
Kulturarvsstyrelsen mener at møllen er meget interessant, de har sat en arkitekt på opgaven.
Det arbejde er ikke færdiggjort endnu.
I dag er alt betalt af Slagelse Kommune (på nær bagedagene som skal hvile i sig selv)
Henriks fornemmelse er at der er rimeligt styr på udviklingen indtil kulturarvsstyrelsen
kommer tilbage
04-03-2020
Henrik har meddelt Jørgen Hermansen at Henrik og Brian gerne vil deltage i møllelag når
det bliver aktuelt.
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Lokalrådsformand fra Lolland evt. give oplæg om Landsbyvirksomhed
Hvordan fungerer borgerbussen i Stillinge?
Næste Lokalrådsmøde d. 6 April kl 18.30 med konstituering.
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